
 

Tento dokument bol autorizovaný (t.j. elektronicky podpísaný) v súlade s § 23 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe 
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

 

 

ROZHODNUTIE 

č. 2017/801/017001/03565 zo dňa 12. 01. 2018 

  
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej 
správy pre oblasť posudzovania zhody podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 264/1999 Z. z. 
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní zhody“) a príslušný podľa  
§ 11 ods. 1 a 4 a § 34 zákona o posudzovaní zhody, ako správny orgán príslušný podľa § 5 a § 46 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej  
len „správny poriadok“), na základe žiadosti doručenej dňa 30. 06. 2017  podľa §11 ods. 16 zákona  
o posudzovaní zhody a na základe preverenia splnenia požiadaviek ustanovených v § 11 ods. 4 
zákona o posudzovaní zhody  

  

aauuttoorriizzuujjee  
  

VÚTCH-CHEMITEX, spol. s r. o. 

SKTC19, NO 1296 

Rybníky 954, 011 68 Žilina, IČO: 31 583 814 

 
na obdobie od právoplatnosti tohto rozhodnutia do dňa 07. 02. 2023, okrem časti týkajúcej  
sa autorizácie na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 35/2008 Z. z., ktorá je platná  
do dňa 20.04.2018 
 

1. na nariadenie vlády č. 35/2008 Z. z. z 19. decembra 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti 
o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné 
prostriedky,  

2. na zákon č. 78/2012 Z. z. z 2. februára 2012 o bezpečnosti hračiek a o zmene  
a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany 
spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

3. na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016  
o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS. 
 

  
Rozsah autorizácie je uvedený v prílohe k rozhodnutiu č. 2017/801/017001/03565, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a je súčasťou výroku.   
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a týmto 
dňom sa ruší rozhodnutie č. 2012/800/001148/00562 zo dňa 29. 02. 2012. 

 
Poučenie:  
Podľa § 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15 dní odo dňa jeho 
oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 
3, P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. 

 
                                                                                 v. z. Ing. František Daniš 

                                                          generálny tajomník služobného úradu 
                                                            poverený zastupovaním predsedu úradu                                         

 


